
Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 1 

Université de Jijel 2013 

Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 

hichemfel@gmail.com 



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 2 

 كلمة المؤلف

عندما ٌولد االنسان ٌولد معه سجل انجازاته تكون كل صفحاته  » 

واالنسان له القدرة على ان ٌتعلم وٌعمل وحٌنها  فقط ٌمكنه , بٌضاء

صالحة أو انجازات سٌئة كما ٌمكنه أن ملئ سجل انجازاته بإنجازات 

فحٌاة كل انسان تقدر بما ٌضعه هدا , ٌتركه خال من االنجازات 

ال تتذكر اال كل انجاز صالح واألجٌال , االنسان فً سجل انجازاته 

«....من أسالفها   
 هشام فلواط



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 3 

 مقدمة

لغة السً بلس بلس من أهم وأشهر لغات البرمجة المعروفة لدى المبرمجٌن حول العالم *

ودلك للمزاٌا والقدرات التً تتمتع بها هده األخٌرة  ومن ابرز هده المزاٌا الواجهات 

لكن المشكلة هً قلة المراجع التً تخصص دروس خاصة للواجهات .  الروسومٌة 

ومن خالل هدا الدرس سأحاول دعم المكتبة العربٌة وتقدٌم . خاصة المراجع العربٌة 

 خدمة لمبرمجً لغة السً بلس بلس نعم هً لٌست خدمة كبٌرة أو ممٌزة ولكن أعتقد 

.أنها قد تنفع شخصا ما فً عالم البرمجة   

أو    2008نسخة  ( فٌجٌوال سً بلس بلس) ما نحتاجه هو لغة السً بلس بلس  

  2012أو  2010  

.زائد اإلرادة وحب البرمجة   
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 البرنامج األول 

فإنها تختلف عن نسخة  2012افتح برنامج فٌجوال سً بلس بلس أي نسخة ترٌد ماعدا نسخة   

سنشرحها الحقا المهم افتح برنامج جدٌد كالمعتاد واختر   2010و    2008  

Windows Forms Application 

سٌظهر لنا علً الشاشة الفورم الذي سنقوم بوضع األدوات علٌه مثل األزرار والصور وغٌرها   

هناك شٌئان مهمان فً برامج الواجهات الروسومٌة  هما شرٌط 

.األدوات وشرٌط الخصائص   

شرٌط األدوات ٌحتوي علً األدوات التً نستعملها فً رسم 

.الفورم مثل  أداة الزر  

شرٌط الخصائص فٌه ٌمكن تحدٌد خصائص األدوات التً 

.استعملناها مثل االسم واللون والطول والعرض   

لدلك ادا كان غٌر ظاهران فً برنامجك أظهرهما من شرٌط 

 المهام التعلٌمة

View -> Toolbox 

View -> Other Windows -> Properties 
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 البرنامج األول 

 شرٌط األدوات شرٌط الخصائص
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 البرنامج األول 

2012الوجهات الرسومٌة فً الفٌجوال سً بلس بلس   

ثم نتبع االختٌارات التالٌة ,  1بعد فتح الفٌجوال تظهر الصورة   FICHIER -> Nouveau -> Projet 

نتبع االختٌارات التالٌة  2عندها تظهر الصورة   

1صورة   

CLR -> Projet vide CLR 

نختار االسم المناسب  ثم مكان الحفظ 

الدي نرٌد حفظ البرنامج فٌه وفً 

 النهاٌة ننقر على الزر 
OK 

 ثم نضٌف فورم جدٌد من القائمة

PROJET -> Ajouter un 

nouvel élément 

فنختار 3عندها تظهر الصورة   

UI -> Windows Form 

 نختار اسم الفورم وبعدها ننقر على الزر 

Ajouter 
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 البرنامج األول 

2صورة  3صورة    

 للفورم الكود التالً  cpp. حتى ال نصادف أي مشاكل مع األدوات الغٌر مرئٌة نضٌف الً الملف
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 البرنامج األول 

#include "MyForm.h" 

using namespace Proj_1; 

[STAThreadAttribute] 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

 Application::EnableVisualStyles(); 

 Application::SetCompatibleTextRenderingDefault(false);  

 Application::Run(gcnew MyForm()); 

 return 0; 

} 

 الكلمات الملونة باألحمر تقابل 

MyForm اسم الفورم الدي اخترته تقابل  

Proj_1  تقابل اسم المشروع الدي اخترته 

 cpp. كود الملف 
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 البرنامج األول 

اآلن من شرٌط األدوات الخاص باألدوات البرمجٌة أضٌف أداة الزر إلً الفورم ودلك بسحبها عن  طرٌق 

 ( Button ) الفأرة إلى داخل الفور

. من شرٌط الخصائص نغٌر بعض خصائص الزر ودلك بعد تحدٌد الزر   

 نغٌر الخصائص التالٌة 

 Font غٌر خاصٌة الخط  label نضٌف إلً الفورم أداة أخري وهً 

.ضع أي قٌمة ترٌد لحجم الخط  .فً األخٌر نحصل علً الشكل المقابل    

نكتب . بواسطة الفأرة ننقر مرتٌن علً الزر الموجود علً الفورم حتى نتمكن من كتابة   الكود الذي نرٌد 

 البرنامج التالً 

 label1->Text = " C++"; 

Text OK 

BackColor  Blue 

Name but_aff 
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 البرنامج األول 

كان المثال السابق بسٌط ولكن هو كبداٌة جٌدة للدخول إلً الوجهات 

ادا سبق لك وان عملت علً الوجهات فً برامج أخرى مثل , الروسومٌة 

جافا أو سً شارب أو دلفً الشك وانك الحظت انه ٌكتب اسم األداة  

 البرمجٌة ثم نقطة وبعدها الخاصٌة أو المٌثود الخاص باألداة مثل 

label1.Text = " C++";// EXp : C# 

مثل  ->لكن فً لغة السً بلس بلس بدل النقطة نكتب   

label1->Text = " C++";//EXP : C++ 

.  كما الحظت فالفروقات بسٌطة وهدا جٌد لمن كان على اطالع بالوجهات   

.ادا لم تفهم المثال السابق فحاول مجددا حتى ال نصادف مشاكل فً طرٌقنا    

سأحاول شرح بعض األدوات األساسٌة فً لغة فٌجوال السً بلس بلس, ادا لم تكن هناك أٌة مشاكل   

 F5 ننقر علً 

.بالنقر علً الزر الموجود علً الفورم نحصل علً نتٌجة البرنامج . حتى نتمكن من مشاهدة النتٌجة   

.او على السهم األخضر الصغٌر المبٌن على الصورة   
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 البرنامج األول 

الصورة المقابلة تمثل مكان كتابة األكواد الخاص بأدوات الفورم  

عند النقر علٌها أو باستعمال األحداث هدا الملف نحصل علٌة عن 

طرٌق النقر بالزر األٌمن للفأرة على الفورم واختٌار مشاهدة 

 الكود أو من خالل النقر المزدوج على أداة موضوعة على الفورم

 

على الصورة نشاهد أن الفورم عبارة عن  15بمالحظة السطر 
 System: Windows::Forms::Form  فئة مشتقة من فئة أخري وهً  

المشكل وفً  18ادا الفورم عبارة عن فئة نشاهد فً السطر 

هدا الكالم ال ٌهم من ال ٌعرف البرمجة , المهدم  30السطر 

الكائنٌة التوجه ولكن ٌسهل األمر كثٌرا على من ٌعرفها لو أخدنا 

المثال السابق ٌمكن اعتبار الزر عبارة عن خاصٌة تملك نوعا 
 أشاهد صورة  int varمعٌنا مثل التصرٌح بالمتغٌرات العادٌة   

واعتبار حدث النقر علً الزر عبارة عن مٌثود لفئة الفورم شاهد 

نالحظ أنه ٌمكننا تضمٌن المكتبات      3فً السطر      بصورة 
للفئات التً  h.وأٌضا ملفات   math.hالتً نحتاج الٌها مثل  

 .ننشئها نحن أثناء عملنا 
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 البرنامج األول 

أصورة   

بصورة   
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 البرنامج األول 

Solution Explorer 

1الرقم   

الخاصة بالبرنامج أو   h.هدا الملف ٌحتوي على الملفات  

 .التً ننشئها بأنفسنا أثناء البرمجة الكائنٌة التوجه 

2الرقم   

هدا الملف ٌحتوي علً الملفات المكملة للبرنامج مثل الصور 

.واألٌقونات لتجمٌل البرنامج   

3الرقم   

الخاصة بالبرنامج  cpp.هدا الملف ٌحتوي على الملفات   

 .أو التً ننشئها بأنفسنا أثناء البرمجة الكائنٌة التوجه مثال 

ٌمكن من خالله فتح ملفات موجودة أو حذفها : مالحظة 

.وأٌضا إضافة ملفات أخرى   
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

.اختٌار لون للخلفٌة تغٌر أو BackColor الفورم  

ForeColor المستعمل داخل األداة  تغٌر أو اختٌار لون الخط.  

Text وللفورم أٌضا عنوان( ٌظهر علً األداة)عنوان  اختٌار.  

FormBorderStyle األداة اختٌار نوع وحدود .  

Font اختٌار نوع خط الكتابة للعنوان أو حقل الكتابة .  

Name إعطاء اسم لألداة .  

Cursor  شكل سهم الفأرة عند وضعة على األداة.  

BackgroundImage  اختٌار صورة للخلفٌة.  

BackgroundImageLayou عرض صورة الخلفٌة  طرٌقة.  

Icon  اختٌار أٌقونة للفورم.  

MaximizeBox  إخفاء زر التكبٌر من الفورم.  

MinimizeBox  إخفاء زر التصغٌر من الفورم.  

StartPosition ًالشاشة  اختٌار مكان عرض الفورم عل.  

WindowState شكل الفورم عند تنفٌذ البرنامج .  

MaximumSize ,MinimumSize  اختٌار القٌمة األعلى واألدنى لطول وعرض الفورم الممكنة.  

1جدول   
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 Button الزر

 شرح بعض األدوات األساسٌة

.  1للزر أٌضا خصائص مشتركة مع الفورم لدلك الدعً لتكرار الجدول 

مشتركة مع معظم  1ٌمكن اعتبار أن الخصائص المشروحة فً الجدول 

أقصد به تلك الخصائص زائد الخصائص  1األدوات فعندما أكتب جدول 

. الخاصة بكل أداة   

Enabled تكون هده الخاصٌة خاطئة الٌمكن النقر علً األداة أثناء التنفٌذ عندما  

Visible أو إخفاء األداة أثناء التنفٌذ  أظهار.  

Modifiers  الخ....اختٌار مجال الرؤٌا عام أو خاص....  

وبالنقر علٌة مرتٌن بواسطة الفأرة ٌأخذنا إلى مكان كتابة الكود الذي ٌنفد عند  1الزر لدٌه خصائص جدول 

.النقر علٌه بواسطة الفأرة   

FlatStyle حدود الزر هل هً ثالثٌة األبعاد أم غٌر دلك  شكل.  

2جدول   
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textBox 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

هده األداة عبارة عن حقل للكتابة  تستعمل فً إدخال المعلومات إلً البرنامج مثل 

. الحقول التً ٌطلب منا ملؤها أثناء التسجٌل فً موقع معٌن   

2جدول +  1جدول: الخصائص   

BorderStyle  اختٌار شكل الحدود.  

TextAlign  اختٌار موقع النص.  

Multiline  تشغٌل هده الخاصٌة ٌجعلها متعددة األسطر.  

ScrollBars  اختٌار اتجاه شرٌط التمرٌر.  

AcceptsReturn  قبول خاصٌة الرجوع إلى السطر.  

AcceptsTab   )قبول الفراغات .             Tab (    

ReadOnly للقراءة فقط  الخاصٌة صحٌحة ٌعنً أن الحقل.  
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

label مثل ادا أردنا كتابة الرقم , عبارة عن حقل إلظهار النتائج أو عرض كتابات معٌنة

أدخل ” السري فً الحقل المخصص لدلك فإننا سنجد كتابة تشٌر إلى دلك مثال 

.هده الكتابة من الجٌد أن تكون داخل هده األداة “ رمز العبور من فضلك  

.ماعدا خاصٌة تعدد األسطر  textBox الخصائص هً نفس خصائص   

comboBox  تشبه أداة اختٌار البلد عند التسجٌل فً ,حقل لعرض أو إدخال معلومات

.موقع معٌن   

2جدول +  1جدول: الخصائص   

DropDownStyle وكذلك إمكانٌة الكتابة أوال  اختٌار شكل الظهور .  

Items االختٌار فً األداة  خاصٌة تسمح بكتابة عناوٌن.  

DropDownStyle DropDownList     تحقٌق هده الخاصٌة ٌمنع التغٌر فً النص الذي

.ٌظهر على األداة   
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

comb->Items->Count العناصر فً   إعادة عددcomb 

comb->Items[i]   إعادة العنصر دو الرتبةi  

comb->Items->Add(T obj)   إضافة عنصر إلى أخرcomb  

comb->Items->AddRange(T []obj) إضافة مصفوفة إلى أخر  comb   

comb->Items->Insert(i , T obj)   إضافة عنصر فً الوضعٌةi 

comb->Items->RemoveAt(i) العنصر دو الرتبة    حذفi 

comb->Items->Clear() جمٌع العناصر حذف  

comb->Items->IndexOf(T obj)   إعادة رتبة العنصرobj   

comb->SelectedIndex رتبة العنصر المحدد  إعادة.  

comb->SelectedItem  إعادة العنصر المحدد.  

comb->Text    إعادة النص الظاهر علىcomb   

        comboBox  هده بعض الدوال المستعملة بكثرة للتعامل مع

أثناء البرمجة ال تنسى التحوٌالت الن نوعٌة العناصر المعادة من الدوال قد تختلف فً نوعتها مثل دالة 
 ()ToStringالتحوٌل إلً سلسلة حرفٌة    
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

listBox  هده األداة عبارة عن حقل لعرض المعلومات بشكل أكبر.  

2جدول +  1جدول: الخصائص   

SelectionMode  هده الخاصٌة تمكننا من اختٌار طرٌقة تحدٌد العناصر الموجودة فٌها هل

.التحدٌد بشكل فردي أم ٌمكن تحدٌد العناصر دفعة واحدة   

  

Items بإضافة عناصر جدٌدة إلً األداة  خاصٌة تسمح.  

وطرٌقة استعمالها هً نفس الطرٌقة التً . تمتلك هده األداة مجموعة من الدوال الجاهزة : مالحظة 

 مثال إضافة عنصر جدٌد تكون بالشكل , أي أن الدوال تحمل نفس االسم  comboBoxرأٌنها مع  
listBox1->Items->Add("Hichem");   
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

listView  أداة لعرض المعلومات بشكل مرتب ٌشبه الجدول.  

2جدول +  1جدول: الخصائص   

View  اختٌار شكل العرض .  

Gridlines ادا كانت هده الخاصٌة محققة ٌعنً ظهور خطوط تفصل بٌن األسطر.  

Columns إضافة أعمدة جدٌدة إلً األداة طبعا ٌمكن اختٌار عنوان للعمود وأشٌاء أخرى.  

Items  إضافة عناصر جدٌدة إلى عمود.  

CheckBoxes الخاصٌة ٌظهر لنا خانات االختٌار الختٌار األسطر التً نربد  تحقٌق.  

FullRowSelect  تحقٌق الخاصٌة ٌعنً إمكانٌة تحدٌد سطر معٌن.  

MultiSelect تحقٌق الخاصٌة ٌعنً إمكانٌة تحدٌد عدة سطر.  

HotTracking لون األسطر عند تمرٌر الفأرة علٌها  تحقٌق الخاصٌة ٌعنً تغٌر.  

largeImageList 
StateImageList 
SmallImageList 

.تسمح بإضافة صور إلً األداة على شكل أٌقونات  هده الخصائص  

سنشرحها الحقا اسمها , الخواص األخٌرة المتعلقة بالصور ال تتعامل إال مع أداة واحدة   imageList 
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

:بعض العملٌات األساسٌة   

( :صالحة فً حالة تعاملنا مع العمود األول فقط ) إضافة نص إلً عمود   

 listView1->Items->Add(String^ s); 

(أعمدة مثال  3: )التعامل مع عدة أعمدة   

ListViewItem ^item1 = gcnew ListViewItem("",1); 

 item1->SubItems->Add("1"); 

 item1->SubItems->Add("2"); 

 item1->SubItems->Add("3"); 

listView1->Items->Add(item1); 

ListViewItem ^item4 = gcnew ListViewItem("",1); 
item4->SubItems->Add(textBox1->Text); 

item4->SubItems->Add(textBox2->Text); 

item4->SubItems->Add(textBox3->Text); 
 

listView1->Items->Add(item4); 

البرامثر الثانً فً الدالة الموجودة فً 

هو ترتٌب  1السطر األول أقصد الرقم 

الصورة فً أداة الصور التً نرٌد 

 إضافتها على شكل أٌقونة 

هده األداة تحتوي على الكثٌر والكثٌر من الدوال ال سٌعنى شرحها اآلن ادا أردت التعمق أكثر علٌك أن 

. بعد اسم أداة أو فئة أو مساحة أسماء (  ->)تبحث عنها أو اكتشفها من الشرح الذي ٌظهر عند كتابة   
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  1مثال تطبٌقً 

  Windows Forms Application       افتح مشروع جدٌد من نوع  

 EX1 للفورم إلى  Textغٌر خاصٌُة  

 Text وغٌر خاصٌة    labelمن  3أضف إلً الفورم 

.فٌها إلً ما تشاهده على الصورة   

من  2أضف   textBox 

textBox1 Name  txtb_name 

textBox2 Name txtb_ovr 

: غٌر الخصائص التالٌة   

   Buttonمن  1أضف 
BackgroundImage الصورة التً ترٌد  اختر.  

BackgroundImageLayou Center 

FlatStyle Flat 

Name  but_save 

ForeColor Control 

غٌر خصائص الزر التالٌة 

  :كما فً الجدول المقابل 
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  1مثال تطبٌقً 

   ComboBox من 1أضف 

  :غٌر الخصائص التالٌة كما فً الجدول المقابل 

Name  comb_sp 

ForeColor Blue 

DropDownStyle DropDownList 

Items ألً      رٌاضٌات    فٌزٌاء       كٌمٌاء       فنون إعالم  

   ListBox من 1أضف 

  :غٌر الخصائص التالٌة كما فً الجدول المقابل 

Name  listBox_v 

ForeColor Blue 

RightToLeft Yes 

. الخاصٌة األخٌرة حتى نتمكن من الكتابة من الٌمٌن إلى الٌسار للكتابة باللغة العربٌة لمن ٌرٌد :  مالحظة   



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 24 

1مثال تطبٌقً   

.قبل دلك أود أن أتطرق إلى شًء وهو التحوٌالت بٌن األنواع المعروفة سأذكر بعضها  :كتابة الكود   

int var = System::Int32::Parse(String^); String^        int 

Double var = System::Double::Parse(String^); String^        Double 

MessageBox  هده الفئة تمكننا من عرض رسائل أتناء تنفٌذ البرنامج وتكمن فائدتها من خالل عرض

.رسائل األخطاء التً تحذرنا أو لتنبه المستخدم أو لتأكٌد الخٌارات   

System::Windows::Forms::MessageBox::Show(msg); 

.سٌعرض لنا البرنامج الرسالة مع زر للتأكٌد , تستقبل برامٌثر من النوع سلسلة نصٌة    

وهدا لٌس النوع الوحٌد فهناك دوال بنفس الشكل أعٌد تعرٌفها لتستقبل برامٌثرات أخري كعنوان الرسالة و 

. األٌقونة التً ترٌد إظهارها ونوع األزرار وعددها   

 ٌمكن أن ٌكون عبارة عن دالة تعٌد قٌمة من النوع 

System::Windows::Forms::DialogResult 

:توجد طرٌقة أخرى أسهل وهً   System::Convert::To  ثم اختٌار النوع الدي نرٌد مثل:  

int a = System::Convert::ToInt32(textBox1->Text); 
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  1مثال تطبٌقً 

كما تشاهد علً الصورة قمنا بالتصرٌح بمتغٌر 

وظٌفته  25من النوع عدد صحٌح فً السطر 

وفً , معرفة عدد األفراد الدٌن تم تسجٌلهم 

داخل مشكل الفورم قمنا بإعطاء الصفر  30السطر

وضعناه داخل مشكل الفورم   , كقٌمة ابتدائٌة له 

.ألنه هو أول ما ٌنفد من البرنامج    

اآلن اذهب إلً الفورم وانقر نقرا مزدوجا بالزر 

األٌسر للفأرة على الزر هدا سٌأخذنا إلى مكان 

قم بكتابته ونفد البرنامج . كتابة الكود البرمجً   

.الكود فً الصفحة اآلتٌة   
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  1مثال تطبٌقً  
try 

{ 

  nb_stud=nb_stud+1; 

  String^ name = txtb_name->Text; 

  Double ov = System::Double::Parse(txtb_ovr->Text); 

  String^  spec = comb_sp->Text; 

 

  if(name != ""&&spec!=""&&ov>0) 

  { 

    String^ s = nb_stud.ToString() +"\t"+ name +"\t"+ ov.ToString()+"\t"+spec; 

    listBox_v->Items->Add(s); 

    listBox_v->Items->Add("---------------------------------------------------

---------------"); 

  }else{ 

      System::Windows::Forms::MessageBox::Show(" Error."); 

       } 

} 

catch(...){ 

      System::Windows::Forms::MessageBox::Show("Exception."); 
} 
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  2مثال تطبٌقً  

 ListViewسنعٌد نفس المثال السابق لكن هده المرة سنستعمل البرمجة كائنٌة التوجه مع  

 حتى نتمكن من استعمال البرمجة الكائنٌة التوجه ٌجب نضٌف كالس إلً البرنامج  والطرٌقة هً 

Project   -> Add class ثم نختار C++ class 

 Class_test نختار اسم الكالس وأنا اخترت 
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  2مثال تطبٌقً  

ً  اضافةبعد  الكالس سٌظهر ف  Solution Explorer .h  and .cpp 

لمزٌد من التفصٌل فً البرمجة الكائنٌة التوجه علٌك ببدل الجهد لدراستها إن 

.لم تكن قد اطلعت علٌها من قبل   

 ونضع بدلها listBox listview نعد إلى الواجهة الروسومٌة نحذف 

Name  Listview_v 

ForeColor Blue 

View Details 

Gridlines True 

HotTracking True 

SmallImageList imageList1 

FullRowSelect True 

 imageList أضٌف أٌضا األداة 

 listview1 غٌر الخصائص التالٌة لألداة 
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  2مثال تطبٌقً  

 text أضٌف أربعة أعمدة وغٌر خاصٌة  Columns من الخاصٌة 

االسم    المعدل       التخصص  وخاصٌة عرض كل عمود( األول ال تكتب شًء)   

 لكل عمود على الترتٌب

Widh  100إلى  

 اختر الصور التً تحب ظهورها على  Images من الخاصٌة  imageList1 بالنسبة لألداة 

شكل أٌقونات ألسطر األداة لعلمكم كل صورة تمتلك ترتٌب معٌن فً جدول داخل أداة الصور مثال الصورة 

. 0األولى تحمل الترتٌب   

  كتابة الكود

.فً الصفحة الموالٌة ستجد كود الكالس   

 ^String أنوه فقط أننا استعملنا النوع 

std::string 

 بدل من 

.وهدا حتى نتفادى التحوٌالت التً قد تصعب من عملنا   

 ^ الحجز فً الذاكرة لألنواع التً تمتلك العالمة 

= gcnew 
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  2مثال تطبٌقً  

#pragma once 
using namespace System; 
ref class Class_test 
{ 
 String^ nom; 
 String^ sp; 
 double moy; 
public: 
 Class_test(String^,String^,double); 
 String^ getnom(); 
 String^ getsp(); 
 double getmoy(); 
}; 

 

تعمدت وضع الصورة حتى ٌتضح األمر بشكل جٌد أنسخ 

 h. الكود إلى الملف 

using namespace System;  استعملنا مساحة األسماء 

 ^String من أجل استعمال النوع 

.ضرورٌة فً بداٌة الكالس ال تنسى  ref عند التعامل مع الوجهات الروسومٌة الكلمة المفتاحٌة   
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  2مثال تطبٌقً  
#include "StdAfx.h" 
#include "Class_test.h" 
 
Class_test::Class_test(String^ nom ,String^ sp,double moy) 
{ 
 this->nom=nom; 
 this->sp=sp; 
 this->moy=moy; 
} 
String^ Class_test::getnom() 
{ 
 return this->nom; 
} 
String^ Class_test::getsp() 
{ 
 return this->sp; 
} 
double Class_test::getmoy() 
{ 
 return this->moy; 
} 

 

 cpp. انسخ الكود إلً الملف 
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  2مثال تطبٌقً  

 22وأعطٌه قٌمة ابتدائٌة كما فً السطر 17قم بالتصرٌح بمتغٌر من نوع عدد صحٌح كما فً السطر 

. 2ال تنسى السطر سنستعمل هدا المتغٌر لتحدٌد ترتٌب الصور التً سنظهرها على شكل أٌقونات   

 String^ nom = txtb_name->Text; 
String^ sp=comb_sp->Text; 
double moy=System::Double::Parse(txtb_ovr->Text); 
Class_test^ cls= gcnew Class_test(nom,sp,moy); 
ListViewItem ^item1 = gcnew 
ListViewItem("",ind_img); 
item1->SubItems->Add(cls->getnom()); 
item1->SubItems->Add(cls->getsp()); 
item1->SubItems->Add(cls->getmoy()+""); 
listView1->Items->Add(item1); 
 
ind_img++; 
if(ind_img==3) 
  ind_img=0; 

 

بعد النقر المزدوج على الزر أنسخ الكود 

.المقابل إلً داخله   

فً السطر الرابع عرفنا متغٌر من نوع 

الكالس الذي عرفناه سابقا ثم قمنا بحجز 

الذاكرة له مرفقا بالبرامترات ألن الكالس 

 الذي عرفناه ٌحتوي علً 

.مشكل   

 

 0فً كل مرة أرجع متغٌر ترتٌب الصور إلً 

صور  3ألننً اخترت  3عند وصوله الى 

.فقط فً أداة الصور   
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  2مثال تطبٌقً  

  النتٌجة

ادا كنت من الدٌن ال ٌتقنون البرمجة الكائنٌة 

.التوجه إلٌك الكود الذي تكتبه بداخل الزر   

String^ nom = txtb_name->Text; 
String^ sp = comb_sp->Text; 
double moy = System::Double::Parse(txtb_ovr->Text); 

 
ListViewItem ^item1 = gcnew ListViewItem("",ind_img); 
item1->SubItems->Add(nom); 
item1->SubItems->Add(sp); 
item1->SubItems->Add(moy+""); 
listView1->Items->Add(item1); 
ind_img++; 
if(ind_img == 3) 
    ind_img=0; 

 

 مثال بسٌط لكن بإمكانك عمل أشٌاء أكثر أهمٌة 

 موظفا ما تعلمناه معا الى اآلن 
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األحداث   

بالنقر على األٌقونة التً علٌها دائرة كما فً الصورة من قائمة الخصائص 

.ننتقل عندها الى قائمة األحداث الخاصة باألداة    

 بواسطة علٌها النقر مثل األداة على تطرأ التً األمور كل هً األحداث

 من ما خاصٌة تغٌر أو علٌها الفأرة تمرٌر أو المزدوج النقر أو الفأرة

 علٌنا ما برنامجنا فً استعماله وأردنا ما حدث تحقق فادا األداة خواص

 أثناء الزر علً بالفأرة المزدوج النقر فمثال , له المقابل الكود كتابة سوى

 الزر على النقر حدث إال هو ما الزر بهدا المتعلق الكود كتابة ثم التصمٌم

 منها ونختار بالزر الخاصة األحداث قائمة إلً نتوجه أن باستطاعتنا كان

 لنا سٌفتح علٌه بالفأرة مزدوجا نقرا ننقر ثم   Click    النقر حدث

   . السابق فً ٌحدث كان كما الزر بهدا الخاص الكود كتابة مكان البرنامج

 بعض أحداث الفورم

Load الفورم  أثناء تشكل.  

FormClosing  أثناء غلق الفورم.  

FormClosed  بعد غلق الفورم.  



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 35 

األحداث   

  1مثال افتح برنامج جدٌد من نوع الوجهات الروسومٌة  ثم اذهب الى أحداث الفورم 

Load 

System::Windows::Forms::MessageBox::Show("Evt Load", "Load"); 

FormClosing 

System::Windows::Forms::MessageBox::Show("Evt FormClosing", "FormClosing"); 
 
 System::Windows::Forms::DialogResult réponse =    
System::Windows::Forms::MessageBox::Show("Voulez-vous vraiment quitter l'application","Closing", 
System::Windows::Forms::MessageBoxButtons::YesNo, 
System::Windows::Forms::MessageBoxIcon::Question); 
 
 if (réponse == System::Windows::Forms::DialogResult::No) 
      e->Cancel = true; 

FormClosed 

 System::Windows::Forms::MessageBox::Show("Evt FormClosed", "FormClosed"); 

قد تستفٌد منه فً برامجك , كما تالحظ فً كل حدث معٌن كتبنا الكود المقابل له وهو عبارة عن إظهار رسائل

مثل الحدث األول قد تستفٌد منه مثال فً التأكد من صحة االتصال مع قاعدة البٌانات أو قراءة التارٌخ وعمل 

.شًء ٌتناسب مع دلك الٌوم هده عبارة عن أمثلة بسٌطة وهناك الكثٌر   
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األحداث   

..الخ ...األداة  عاىهً األحداث المتعلقة بالفأرة كتمرٌر الفأرة على األداة أو وضع الفأرة  أحداث الفأرة  

MouseDown  عند النقر بالزر األٌسر للفأرة علً األداة.  

MouseEnter  ادا كان موضع الفأرة على األداة .  

MouseLeave الفأرة من على األداة  ادا سحبنا.  

MouseMove  ادا كانت الفأرة تتحرك على األداة.  

MouseUp الضغط  عند إفالت الزر األٌسر للفأرة من.  

من أداة  2, 1أضٌف للمثال  2مثال  label 

label1 

Text  احداثٌات الفأرة على الفورم,  

Label2   

Text 

 MouseMove ثم اذهب الى احداث الفورم  واكتب الكود التالً فً الحدث 

 label2->Text = "( "+e->X +","+ e->Y +" )"; 
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األحداث   

األدوات التالٌة وغٌر الخصائص المطلوبة  2أضٌف للمثال   3مثال  

Button 

Text Delete All 

BackColor Gray 

ListBox  

 اكتب الكود التالً بداخل الزر طبعا بعد النقر المزدوج علٌه

listBox1->Items->Clear(); 

,ثم الى احداث الزر التالٌة واكتب لكل حدث الكود المقابل له   

MouseMove 

 button1->BackColor=Color::Blue; 

MouseLeave 

button1->BackColor=Color::Gray; 
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األحداث   

 listBox ثم الى أحداث االداة 

MouseEnter 

 listBox1->Items->Add(DateTime::Now+""); 

 النتٌجة هً الصورة الظاهرة امامكم 

 

نظهر فً كل مرة احداثٌات الفأرة على  أوال

.الفورم   

  

كلما سحبنا الفأرة الى األداة نسجل تارٌخ ثانٌا   

.ووقت دخول الفارة  

 

كلما كانت الفأرة على الزر ٌتغٌر لونه الى  ثالثا

.األزرق   
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

RadioButton  عبارة عن أزرار لالختٌار مثل الدى نجده فً المواقع الختٌار الجنس ذكر أو أنثى ولعلك

 الحظت أنه ٌتم اختٌار واحد فقط فلو أنك اخترت ذكر فان اختٌار أنثى ٌلغى والعكس 

.ولجعل برنامجنا متعدد االختٌارات األحذٌة نستعٌن باألداة    GroupBox 

الخصائص تشبه التً مرت معنا سابقا فً مضمونها وربما اإلضافة هً الخاصٌة التً تجعل االختٌار صحٌح 

 Checked افتراضٌا وهً 

 if( radioButton->Checked ) ٌمكن التحقق من االختٌار بالشكل

CheckBox  أٌضا تستعمل لالختٌار لكن تتمٌز عن سابقتها كونها تسمح باالختٌار المتعدد.  

1مثال  افتح برنامج جدٌد للواجهات الروسومٌة وضع األدوات التالٌة مع خصائصها    

GroupBox1 

 Text لون الفورم 

 RadioButton  من أداة 3بداخلها ضع 

GroupBox2 

Text عنوان الفورم 

.الشىء أٌضا  نفس  
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

RadioButton1 

 Text AliceBlue 

RadioButton2 

 Text Orchid 

RadioButton3 

 Text. GreenYellow 

RadioButton4 

 Text C++ 

RadioButton5 

 Text C# 

RadioButton6 

 Text Python 

Panel 

 BackColor لون تفضله اختر  

 CheckBox   من أداة 3بداخلها ضع 

 (Text)غٌر خاصٌة النص لها كما فً الصورة   

ListBox 

 ضع أٌضا األدوات التالٌة 

ستالحظ هده النتٌجة بعد كتابة 

.األكواد الموالٌة   



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 41 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

RadioButton1 

Form1::BackColor=Color::AliceBlue; 

RadioButton2 

 Form1::BackColor=Color::Orchid; 

RadioButton3 

 Form1::BackColor=Color::GreenYellow; 

RadioButton4 

 Form1::Text=radioButton4->Text; 

RadioButton5 

Form1::Text=radioButton5->Text; 

RadioButton6 

Form1::Text=radioButton6->Text; 

CheckBox1 

listBox1->Items->Add(checkBox1->Text); 

CheckBox2 

listBox1->Items->Add(checkBox2->Text); 

CheckBox3 

listBox1->Items->Add(checkBox3->Text); 

 من قائمة األحداث أكتب لكل أداة الكود المقابل لها فً الحدث

CheckedChanged 
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

HScrollBar 

VScrollBar 

عبارة عن أشرطة للتمرٌر أو قد ٌستعملنا للحصول على قٌم عن طرٌق المؤشر والفرق 

.بٌنهما بسٌط األول أفقً والثانً عمودي   

Value   القٌمة التً علٌها المؤشر  

Minimum  القٌمة األدنى التً ٌصل الٌها المؤشر 

Maximum القٌمة األقصى التً ٌصل الٌها المؤشر 

SmallChange القٌمة الصغرى التً ٌتم بها التغٌر 

LargeChange القٌمة الكبرى التً ٌتم بها التغٌر 

NumericUpDown  نفس الخصائص ولكن تغٌر القٌمة ٌكون بالنقر ولٌس بالسحب.  

1مثال  
 القٌمة الخاصٌة االداة

Label1 Text hScrollBar : 

Label2 Text ? 

Label3 Text vScrollBar : 

Label4 Text ? 

Label5 Text NumericUpDown : 

Label6 Text ? 

 االدوات وضع جدٌد مشروع افتح

 وغٌر الجدول فً التً

 أن ٌمكن . المطلوبة الخصائص

 الصفحة فً بالصورة تستعٌن

. الموالٌة  
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

 ضع أٌضا األدوات التالٌة 

Value 50 0 0 

Minimum 0 0 0 

Maximum 100 1000 50 

SmallChange 1 1 1 

LargeChange 10 10 10 

HScrollBar 

VScrollBar 

NumericUpDown 

غٌر الخصائص التً فً الجدول لألدوات الثالثة وبنفس 

 الترتٌب
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

بعد النقر المزدوج بواسطة الفأرة وبالزر األٌسر لها على كل أداة من األدوات الثالث نكتب الكود المقابل لكل 

. أداة   

HScrollBar1 

llabel2->Text  =  hScrollBar1->Value.ToString(); 

VScrollBar1 

label4->Text  =  vScrollBar1->Value.ToString(); 

NumericUpDown1 

 label6->Text  =  numericUpDown1->Value.ToString(); 

األداة التً فً الصورة عملها مثل األدوات الثالث  السابقة : مالحظة 

.  ولها نفس خصائصهم   

 أعطٌتها لون مختلف حتى تظهر علً الصورة واسمها 

TrackBar 
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

ProgressBar  وٌستعمل إلعطاء نسبة انجاز عمل معٌن . ٌشبه الشرٌط الذي ٌعطٌنا نسبة التحمٌل.  

 ProgressBar افتح مشروع جدٌد ثم أضٌف األداتٌن  مثال

 OK و أداة الزر غٌر خاصٌة النص للزر إلى  

Minimum االبتدائٌة  القٌمة.  

Maximum القٌمة النهائٌة القصوى.  

Style  اختٌار شكل اإلشارة هل هً خطوط متقطعة أو

.مستمرة   

Value ًٌشٌر الٌها المؤشر القٌمة الت.  

 Minimum = 0          Maximum = 1000 غٌر الخاصٌتٌن التالٌتٌن

 أكتب الكود الخاص بالزر

for(int i=0;i<1001;i++)  
{ 
progressBar1->Value = i; 
System::Threading::Thread::Sleep(10); 
} 
 

12أضٌف مساحة األسماء المعٌنة فً الصورة السطر   

using namespace System::Threading; 
تمثل زمن االنتظار 10  
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TabControl عبارة عن حاضنة لألدوات تمكننا من فتح صفحات متعددة فً نفس الفورم 

(1صورة)الخصائص أغلبها مرت معنا لدلك ال دعً الن نعٌدها وأهم خاصٌة هً   TabPages 

أٌضا ٌمكننا اعطاء الخصائص الخاصة بكل , من خالل هده الخاصٌة ٌمكننا اضافة صفحات جدٌدة أو حذفها 

وٌمكننا تصمٌم كل صفحة على حدى بواسطة االدوات المعروفة ..........صفحة اللون والخط والصورة   

1صورة  
1صفحة  2صفحة    
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TreeView 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

المهم األشجار معروفة فً , هده االداة تسمح لنا بتمثٌل األشجار مثل شجرة العائلة 

.الخوارزمٌات سواء الثنائٌة او المتعددة   

Nodes  أهم خاصٌة تسمح بإضافة عناصر جدٌدة أو أبناء للعناصر الموجودة .  

lineColor  اختٌار لون الخط الدي ٌربط بٌن العناصر.  

HotTracking العناصر أتناء تمرٌر الفأرة علٌها تلون.  

ItemHeight  اختٌار المسافة التً تفصل بٌن العناصر.  

CheckBoxs  اظهار صنادٌق االختٌار.  

   Nodesصورة عند فتح الخاصٌة   

1مثال   
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2مثال   افتح مشروع جدٌد واضٌف الٌه االدوات التالٌة 

Button1 

Text View 

Button2 

Text Clear 

TreeView1 

 ForeColor Black 

LineColor Red 

HotTracking True 

 كتابة الكود 

Button2 

 treeView1->Nodes->Clear(); 

Button1 
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 شرح بعض األدوات األساسٌة
array<TreeNode ^> ^ Wilaya = { gcnew TreeNode("Jijej"), 

   gcnew TreeNode("Adrar"), 

   gcnew TreeNode("Blida"), 

   gcnew TreeNode("Tizi Ouzou") }; 

TreeNode ^ Algerie = gcnew TreeNode("Algerie", Wilaya); 

  

array<TreeNode ^> ^ nodAfricans = { Algerie, 

   gcnew TreeNode("Botswana"), 

   gcnew TreeNode("Ghana"), 

   gcnew TreeNode("Morocco")}; 

  

array<TreeNode ^> ^ nodAmericans = { gcnew TreeNode("Canada"), 

   gcnew TreeNode("Jamaica"), 

   gcnew TreeNode("Colombia")}; 

  

array<TreeNode ^> ^ nodEuropeans = { gcnew TreeNode("Italy"), 

   gcnew TreeNode("Greece"), 

   gcnew TreeNode("Spain"), 

   gcnew TreeNode("England") }; 

  

TreeNode ^ nodAfrica  =  gcnew TreeNode("Africa", nodAfricans); 

TreeNode ^ nodAmerica = gcnew TreeNode("America", nodAmericans); 

TreeNode ^ nodEurope  =  gcnew TreeNode("Europe", nodEuropeans); 

  

array<TreeNode ^> ^ nodContinents = { nodAfrica, nodAmerica, nodEurope }; 

TreeNode ^ nodWorld = gcnew TreeNode("World", nodContinents); 

treeView1->Nodes->Add(nodWorld); 
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 النتٌجة
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

MenuStrip  أداة تسمح بعمل شرٌط القوائم للفورم 

TextDirection  اختٌار اتجاه الكتابة 

LayoutStyle اختٌار شكل الظهور 

items جدٌدة واختٌار خصائص كل قائمة على حدى  أهم خاصٌة بواسطتها ٌمكن اضافة قوائم

......من لون ونوعٌة الخط واالٌقونة وصورة الخلفٌة واتجاه الكتابة وغٌرها   

 items هده الصورة تظهر عند اختٌار الخاصٌة 

عند تحدٌد شرٌط القوائم ٌظهر أعلى ٌمٌن الشرٌط 

مثلث صغٌر بالنقر علٌه تظهر قائمة ٌمكن اختٌار 

بعض الخصائص منها واٌضا ٌمكن اضافة قوائم 

.مألوفة   
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

1مثال  MenuStrip افتح مشروع جدٌد وأضف الٌه أداة عمل شرٌط القوائم 

أضٌف القوائم كما فً الصورة المقابلة ودلك بتحدٌد 

الشرٌط وهدا سٌتٌح لك اضافة قوائم جدٌدة وأٌضا 

 اضافة قوائم فرعٌة وٌمكننا مواصلة تسلسل القوائم الً 

.ما نرٌد   

قوائم فرعٌة  3اختر القائمة األولى وأضٌف الٌها  

 أخرى  

لكتابة الكود المتعلق بالقوائم  الفرعٌة ٌكفً ان نختار 

القائمة التً نرٌد ثم ننقر علٌها نقرا مزدوجا بواسطة 

. الفأر حٌنها نكتب الكود فً المكان المخصص لدلك   

.و اكتب الكود التالً بدخلها وهو كود لغلق البرنامج  Close اختر القائمة الفرعٌة   

Application::Exit(); 
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Chart 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

.أداة تستعمل لعمل المخططات االحصائٌة   

Titles 

(Text) عنوان للمخطط كتابة  

تظهر عند اختٌار هده الخاصٌة ستجٌد  1الصورة 

حٌنها  الكثٌر من الخواص المتعلقة بالخط و االلوان  

.وبعض األشٌاء التجمٌلٌة علٌك اكتشافها   

 

chartAreas 

Area3DStyle  فً هده الخاصٌة امكانٌة تفعل  تجد

الشكل الثالثً األبعاد و ٌمكن أٌضا 

.تغٌر زواٌا المخطط   

تظهر عند اختٌار هده الخاصٌة ستجٌد حٌنها  2الصورة 

الكثٌر من الخواص المتعلقة باأللوان  وبعض األشٌاء  

.التجمٌلٌة علٌك اكتشافها   
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1مثال  

 شرح بعض األدوات األساسٌة

صمم الفورم المقابل طبعا مع اضافة 

أداة عمل المخططات االحصائٌة  

وغٌر الخصائص المطلوبة كما ترٌد 

.وأقصد العنوان واللون والشكل   

النتٌجة بعد ادخال المعطٌات والنقر على 

.الزر   
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 شرح بعض األدوات األساسٌة
 try{ 
 int etud1 = System::Int32::Parse(textBox1->Text); 
 int etud2 = System::Int32::Parse(textBox2->Text); 
 int etud3 = System::Int32::Parse(textBox3->Text); 
 int etud4 = System::Int32::Parse(textBox4->Text); 
 int etud5 = System::Int32::Parse(textBox5->Text); 
 
 chart1->Series->Clear(); 
 System::Windows::Forms::DataVisualization::Charting::Series^ s=gcnew System::Windows::Forms:: 
DataVisualization::Charting::Series(); 
 s->Points->AddY(etud1); 
 s->Points[0]->Label="1er"; 
 s->Points[0]->Color=Color::Magenta; 
 s->Points->AddY(etud2); 
 s->Points[1]->Label="2eme"; 
 s->Points[1]->Color=Color::Blue; 
 s->Points->AddY(etud3); 
 s->Points[2]->Label="3eme"; 
 s->Points[2]->Color=Color::Green; 
 s->Points->AddY(etud4); 
 s->Points[3]->Label="4eme"; 
 s->Points[3]->Color=Color::Yellow; 
 s->Points->AddY(etud5); 
 s->Points[4]->Label="5eme"; 
 s->Points[4]->Color=Color::RosyBrown;  
 s->ChartType=SeriesChartType::Pie; 
 chart1->Series->Add(s); 
 } 
 catch(...){ 
 } 



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 56 

 شرح بعض األدوات األساسٌة
s->ChartType=SeriesChartType::Pie; 

.هده التعلٌمة تمكننا من اختٌار نوع المخطط هل هو على شكل دائرة أو أعمدة   

:فً الكود السابق غٌر هده التعلٌمة الً   

s->ChartType=SeriesChartType::Column; 

 s->ChartType=SeriesChartType::Line; 

ادا اردت المزٌد من األشكال اختر أداة المخططات ثم من 

:شرٌط الخصائص اختر   Series     ->  ChartType 

تجٌد الكثٌر من المخططات اختر اسم المخطط الدي ترٌد ثم 

 ;  ::s->ChartType=SeriesChartType  انقله الً التعلٌمة السابقة 



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 57 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

DateTimePicker تسمح لنا بالتعامل مع التارٌخ والوقت أداة.  

Format ظهور التارٌخ أو الوقت والصٌغة أٌضا  اختٌار.  

ShowUpDown بشكل ٌشبه االختٌار الٌدوي  اختٌار التارٌخ.  

MaxDate أكبر تارٌخ ممكن الوصول الٌه  تحدٌد.  

MinDate أصغر تارٌخ ممكن  تحدٌد.  

Value الدي تشٌر الٌه األداة  التارٌخ.  

// label1->Text=dateTimePicker1->Value+""; 
 DateTime ^date = gcnew DateTime(); 
 date = dateTimePicker1->Value; 
 label1->Text = date->ToLongDateString(); 
 label2->Text = date->ToLongTimeString(); 
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MonthCalendar فقط  لالظهارتسمح لنا بالتعامل مع التارٌخ  وتستعمل عادة  أداة.  

.بعض الخصائص التً تمٌزها عن األداة السابقة   

FirstDayOfWeek الٌوم الدي ٌكون كبداٌة لألسبوع  اختٌار.  

MaxSelectionCount عدد األٌام التً ٌمكن اختٌارها دفعة واحدة  اختٌار.  

ShowToday   اظهار تارٌخ الٌوم.  

ShowTodayCircle  تلوٌن وتمٌز تارٌخ الٌوم.  

ShowWeekNumbers   اظهار أرقام األسابٌع.  

 DateTime ^date = gcnew DateTime(); 
 date = monthCalendar1->TodayDate; 
 label1->Text = date->ToLongDateString(); 

monthCalendar1->SetDate(dateTimePicker1->Value); 

OK 

Set 
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Timer 

ألدوات الغٌر مرئٌةا  

.هً التً نضعها على الفورم وال نشاهدها أثناء التنفٌذ ولكن نشاهد فعلها   

.هده الفترة ٌحددها المبرمج , أداة تقوم بإنجاز عمل محدد كل فترة زمنٌة محددة   

Enabled  بواسطة هده الخاصٌة ٌمكن تشغٌل وتوقٌف األداة .  

Interval  المدة الزمنٌة التً تنتظرها األداة حتى تعٌد تنفٌد العمل المطلوب  تحدد هده المدة بالمٌلً ثانٌة.  

Tick عن طرٌق النقر المزدوج على االداة  الحدث الدي نكتب الكود بداخله كما ٌمكن الوصول الٌه.  

1مثال .افتح مشروع جدٌد    

 Timer أضٌف االداة 

.شكل الفورم بنفس الصورة التً تشاهدها   



Hichem Felouat  -  Jijel -  Algerie - 2013 60 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

Button1(Marche) 

 timer1->Enabled = true; 

Button2(Arret) 

timer1->Enabled = false; 

:الكود الخاص باألزرار   

:خصائص األداة   Timer Enabled True  

Interval 1000  ثانٌة  1تنفٌد العمل كل.  

:نكتب الكود التالً  Timer أو بالنقر المزدوج على االداة  Tick من خالل الحدث   

  DateTime ^d = gcnew DateTime(); 
  d = DateTime::Now; 
 
 label2->Text = d->ToLongTimeString(); 
 label4->Text = d->ToShortTimeString(); 
 
 label6->Text = d->ToLongDateString(); 
 label8->Text = d->ToShortDateString(); 

Now  تعنً التارٌخ والوقت فً هده اللحظة.  
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OpenFileDialog 

 شرح بعض األدوات األساسٌة

SaveFileDialog 

.حتى نتمكن من فتح ملفات أو صور أو غٌر دلك , أداة تستعمل لفتح علبة حوار   

 أداة تستعمل لفتح علبة حوار لحفظ الملفات أو الصور التً قام البرنامج بمعالجتها

:أهم الخصائص لألداتٌن وهً مشتركة بٌنهما فً الجدول التالً    

String^ FileName رابط الملف أو الصورة أو أي شًء ٌراد فتحه  أو حفظه  خاصٌة تحمل.  

String^  Filter لتحدٌد أنواع الملفات التً تظهر عند فتح علبة الحوار  خاصٌة .  

int FilterIndex  اختٌار رقم الملف الدى نقترحه للظهور عند فتح علبة الحوار.  

String^ InitialDirectory  الملف الدي نقترحه علً المستخدم لٌتم فٌه الحفظ.  

DialogResult.ShowDialog()    دالة لفتح علبة الحوار وترجع قٌمة من النوع 
DialogResult 
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1مثال  

 شرح بعض األدوات األساسٌة

ثم أضٌف , افتح مشروع جدٌد وأضٌف أداتً الحوار السابقتٌن أداة الفتح و أداة الحفظ الى الفورم 

.األدوات كما فً الصورة   

 PictureBox األداة الرمادٌة هً 

:غٌر الخصائص لألدوات كما فً الجدول   

Button1(Open) 

Text Open 

Button2(Save) 

Text Save 

PictureBox1 

SizeMode StretchImage 

.هدا البرنامج ٌقوم بفتح صورة من اختٌار المستخدم ثم حفظها فً مكان وتحت اسم من اختٌار المستخدم   
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:اكتب كود الزرٌن كما فً الجدول التالً    

Button1(Open) 

if (openFileDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
 pictureBox1->Image = System::Drawing::Image::FromFile(openFileDialog1->FileName,true);  
 } 

Button2(Save) 

 if (saveFileDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
      pictureBox1->Image->Save(saveFileDialog1->FileName+".JPEG"); 
 } 
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fontDialog 

colorDialog 

.حتى نتمكن من اختٌار نوع الخط الدي نرٌد, أداة تستعمل لفتح علبة حوار   

.أداة تستعمل لفتح علبة حوار الختٌار اللون الدي نرٌد   

.الخصائص مثل أداتً الحوار السابقتٌن   

1مثال افتح مشروع جدٌد وأضٌف أداتً الحوار السابقتٌن أداة اختٌار الخط و أداة اختٌار اللون الى الفورم  

.ثم أضٌف األدوات كما فً الصورة ,   

Button1(Color) 

Text Color 

Button2(Font) 

Text Font 

TextBox1 

BorderStyle FixedSingle 

ScrollBars   Vertical 

Multiline  True 
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:اكتب كود الزرٌن كما فً الجدول التالً    

Button1(Color) 

 if (colorDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
     textBox1->ForeColor = colorDialog1->Color;  
 } 

Button2(Font) 

 if (fontDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
     textBox1->Font = fontDialog1->Font;  
 } 
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 شرح بعض األدوات األساسٌة

FolderBrowserDialog  حتى نتمكن من اختٌار ملف او انشاء ملف , أداة تستعمل لفتح علبة حوار

.جدٌد  

1مثال .1ثم أضٌف زر كما فً الصورة , افتح مشروع جدٌد وأضٌف أداة الحوار السابقة الى الفورم    

.هدا البرنامج ننشئ به ملف جدٌد ثم نعٌد رابط الملف فً رسالة نصٌة   

:كود الزر   

 if (folderBrowserDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
       String^ path = folderBrowserDialog1->SelectedPath; 
       System::Windows::Forms::MessageBox::Show(path,"path"); 
 } 

1صورة   
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أداة تستعمل إلظهار مالحظة بسٌطة للمستخدم عن وظٌفة أداة معٌنة وتظهر المالحظة فً 

.مستطٌل أصفر بمجرد مرور الفأرة علً األداة   

ToolTip 

 بعد اضافة األداة الً الفورم تظهر لكل أداة علً الفورم خاصٌة جدٌدة نكتب فٌها المالحظة التً نرٌد وهً 

ToolTip sur toolTip1 

AutoPopDelay (.بالمٌلً ثانٌة ) تحدٌد المدة التً تبقى فٌها المالحظة ظاهرة على األداة  

InitialDelay  ( .ثانٌة  بالمٌلً)تحدٌد المدة التً تمكثها الفأرة علً االداة حتً تظهر المالحظة  

isBalloon المالحظة علً شكل فقاعة  لظهور.  

ToolTipIcon التً تظهر  اختٌار أٌقونة للمالحظة.  

ToolTipTitlt  كتابة عنوان للمالحظة التً تظهر.  
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1مثال .نتطرق فً هدا المثال الً طرٌقة التعامل مع الملفات النصٌة    

.افتح مشروع جدٌد وشكل الفورم المقابل علً الصورة   

Button1(Open) 

Text Open 

Button2(Save) 

Text Save 

Button3(Font) 

Text Font 

Button4(Color) 

Text Color 

TextBox1 

BorderStyle FixedSingle 

ScrollBars   Vertical 

Multiline  True 

:أضٌف األدوات التالٌة أٌضا   

OpenFileDialog 

SaveFileDialog 

fontDialog 

colorDialog 
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Button1(Open) 

 if (openFileDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
 StreamReader^ sr = File::OpenText(openFileDialog1->FileName); 
 try 
 { 
 String^ s = ""; 
 while ( s = sr->ReadLine() ) 
 { 
 textBox1->Text=textBox1->Text+s+Environment::NewLine; 
 } 
 } 
 catch(...){ 
 } 
 finally 
 { 
 if ( sr ) 
 delete (IDisposable^)(sr); 
 } 
 } 
 } 

:كتابة الكود البرمجً   
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Button2(Save) 

 if (saveFileDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 {  
 String^ path =saveFileDialog1->FileName+".txt";  

 
if (  !File::Exists( path ) ( 
 { 
 StreamWriter^ sw = File::CreateText( path ); 
 try 
 { 
 sw->WriteLine( textBox1->Text ); 
 } 
 catch(...){ 
 } 
 finally 
 { 
 if ( sw ) 
 delete (IDisposable^)sw; 
 } 
 }  
 } 

 أمثلة  برمجٌة
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Button3(Font) 

if (fontDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
 textBox1->Font = fontDialog1->Font;  
 } 

Button4(Color) 

if (colorDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
 textBox1->ForeColor = colorDialog1->Color;  
 } 
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 أمثلة  برمجٌة

2مثال  .بطرٌقة البرمجة الكائنٌة التوجه 1نعد المثال    

.أضٌف الى المشروع كالس    

#pragma once 
 
using namespace System; 
 
ref class Myfile 
{ 
public: 
void file_write(String^,String^); 
void file_read (String^, 

System::Windows::Forms::TextBox^); 
}; 

#include "Myfile.h" 
using namespace System::IO; 
void Myfile::file_write(String^ path,String^ cont) 
{ 
if (  !File::Exists( path ) ) 
{ 
StreamWriter^ sw = File::CreateText( path ); 
try 
{ 
sw->WriteLine( cont ); 
} 
catch(...){ 
} 
finally 
{ 
if ( sw ) 
delete (IDisposable^)sw; 
}} } 
void Myfile::file_read(String^ path,System::Windows::Forms::TextBox^ txtbox) 
{ 
StreamReader^ sr = File::OpenText(path); 
try 
{ 
String^ s = ""; 
while ( s = sr->ReadLine() ) 
{ 
txtbox->Text=txtbox->Text+s+Environment::NewLine; 
} 
} 
catch(...){ 
} 
finally 
{ 
if ( sr ) 
delete (IDisposable^)(sr); 
} 
} 

.h 

.cpp 

:اسم الكالس   

 Myfile 
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 أمثلة  برمجٌة

Button1(Open) 

 if (openFileDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 { 
 file.file_read(openFileDialog1->FileName,textBox1); 
 } 

Button2(Save) 

if (saveFileDialog1->ShowDialog()==System::Windows::Forms::DialogResult::OK) 
 {  
 String^ path =saveFileDialog1->FileName+".txt";  
 file.file_write(path,textBox1->Text); 
 } 

 2ال تنسى السطر 

. 17والسطر   

.زر اختٌار الخط  و زر اختٌار اللون نبقً نفس الكود   
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 أمثلة  برمجٌة

3مثال  .نتعلم طرٌقة استدعاء فورم جدٌد   

.افتح مشروع جدٌد وصمم الفورم المقابل   

صمم الفورم مثل , أضف الً المشروع فورم جدٌد بنفس الطرٌقة 

2صورة   

:فً الفورم األول أكتب الكود التالً فً حدث النقر على الزر   

MyForm1^ form =gcnew MyForm1(); 
 form->text = DateTime::Now.ToString(); 
 form->ShowDialog(); 

(.2سطر ( )3صورة )عد الً الفورم األول وقم بتضمٌن الفورم الثانً   

1صورة    

2صورة    
3صورة    
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 أمثلة  برمجٌة

عد األن الى الفورم الثانً وقم بالتصرٌح بمتغٌر من نوع 

(.18سطر )سلسلة حرفٌة كما فً الصورة   

:فً الفورم الثانً اٌضا قم بنقر مزدوج علٌه و أكتب الكود التالً   

label1->Text = text; 

:النتٌجة   
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:المراجع    

APPRENTISSAGE DU LANGAGE C# 2008 
et du Framework .NET 3.5 

Beginning 
Ivor Horton’s 
Ivor Horton 

Visual C++® 2010 

 المراجع

...................................أخٌرا   ...................................   
 

...................................أتمنى أن ٌقدم هدا العمل االضافة االٌجابٌة لكل من ٌقرأه    

.........................  بلسكما أرجو أن ٌكون محفزا قوٌا لتعلم الوجهات الرسومٌة فً سً بلس   

......................................................وأطلب من القراء الكرام أن ال ٌنسونا من صالح دعائهم    


